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াপক:
ধান িহসাব র ণ কমকতা
পিরক না িবভাগ িহসাব ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
িবষয়:

বাংলােদশ সামািজ ক িব ান গেবষ ণা পিরষ েদর অথ ায়েন পিরচািলত এমিফ ল গেবষ ণার
অ েল বরা ত অেথ র ১ম িকি বাবদ ৬ ০ , ০০০ /-( ষ াট হ াজ ার ) টাকা দােন সরকাির
ম ির ।

জনাব,
উপ
িবষেয় িনেদ িশত হেয় পিরক না িবভােগর বাংলােদশ সামািজকিব ান গেবষণা পিরষেদর অথায়েন জনাব মাঃ
িশহা ল আলম, এমিফল গেবষক, লাইে রী এ া ইনফরেমশন সােয় , াশনাল ইউিনভািস , গাজী র ক ক
পিরচািলত “Integrating Library Services With Union Information and Services
Center: A Joint Initiative towards Digital Bangladesh” -শীষক এমিফল গেবষণার অ েল
বরা ত অেথর ৪০% অথাৎ ১ম িকি বাবদ মাট ৬০,০০০/-(ষাট হাজার ) টাকা িবিধ মাতােবক ভ াট ও কর কতনসহ দােন
সরকাির ম ির াপন করিছ।
০২।
ম ির ত অথ পিরক না িবভােগর বাংলােদশ সামািজক িব ান গেবষণা পিরষদ–এর চলিত ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর
পিরচালন বােজেটর ১১৪০১০১১০৩৩৬৩:৩২৫৭১০৩ গেবষণা য় উপখাত হেত িনবাহ করা হেব।
০৩।
অথ িবভােগর ১৬/০৮/২০১৫ তািরেখর ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১) নং ারক অ যায়ী দ
এ আেদশ জাির করা হেলা।
০৪।

এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

আপনার িব

,
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মতাবেল

ফান: ৯১৮০৫৯৮
ইেমইল:
ssrc.planningdivsion@yahoo.com

ন র: ২০.০০.০০০০.৩০৯.০২.১৪৫.২০.১১৩/১

তািরখ:

১৭ ফা ন ১৪২৬
০১ মাচ ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) অিতির সিচব (এসএসআরিস), শাসন অ িবভাগ, পিরক না িবভাগ
২) সিচব মেহাদেয়র একা সিচব, সিচেবর দ র, পিরক না িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস সল, পিরক না িবভাগ
৪) বােজট অিফসার, বােজট শাখা, পিরক না িবভাগ
৫) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, পিরক না িবভাগ
৬) জনাব মাঃ িশহা ল আলম, এমিফল গেবষক, লাইে রী এ া ইনফরেমশন সােয় , াশনাল ইউিনভািস , গাজী র।
৭) গেবষণা কমকতা, সামািজক িব ান গেবষণা পিরষদ, পিরক না িবভাগ
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